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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته
 صلى–لنبيِر اقب ز�ارة یَّنتم ُمراد صاحب "زاد المستقنع" عند قوله: وتستحبُّ لو بهذا �قول: 
. -هللا علیه وسلم  وقبري صاحبیه، مع أنه ساق هذا �عد االنتهاء من صفِة الحجِّ

�ارة، وهذا معروف ومستفیض عفقهاء معلوم أنَّ المتأخر�ن من   ،ندهمالمذاهب یرون مثل هذه الزِّ
ال و  ،بتُ ظ �أنَّها ال تثامن الحفَّ  خرى موضوعة، بل حكم علیها جمعٌ أیفة و ون �أحادیث ضعو�ستدلِّ 

یث، �ستدلون �مثل هذا الحد »من حج فلم یزرني فقد جفاني«أصَل لها؛ ألنهم �قرنون هذا �الحج 
ر، عف ال تقبل االنجبالكنها �لها في غا�ة الضُّ  ،مع أنه ال أصل له، وجاء في معناه أحادیث

َتَب دود فكفیها مؤلَّفات ور �مكن أن ترتقي، ال، �لها ضعیفة، وهذه المسألة �ِتَب  �حیث �قال: إنها
ي وف ي،علیه من قبل شیخ اإلسالم، ومن قبل ابن عبد الهاد دَّ بكي فیها: "شفاء السقام" ورُ السُّ 

 .ردود �ثیرةالمسألة 
ا ما ولیس فیه -متأخري المذاهب–المقصود: أن مثل هذا �ستدلُّ �ِه الفقهاء من المتأخر�ن  

 اظ حكم�ثیر من الحف .وال �جوز االستدالل بها؛ ألنها لیست �صحیحة ،یدل؛ ألنَّها ال تثبت
أهل التحقیق یرون بل  ؟نها موضوعة، فكیف �ستدل بها على استحباب مثل هذا الحكمعلیها �أ

�حتاُج  ة فال�المدینَ أن الز�ارة للمسجد، وشد الرحل إنما هو من أجل المسجد، ثمَّ إذا ُوِجد اإلنسان 
عمر  أسوة �ما فعل ذلك من الصحا�ة �ابن له -علیه الصالة والسالم–إلى شدِّ رحل، وزار النبي 

 سلم علیه، ردت علیه روحه فیردو  -سالملعلیه الصالة وا–وغیره، مع أنه لو صلى على النبي 
  .علیه من أي مكان �ان

نة من المقصود: أن هذا لیس �غر�ب على متأخري الفقها ء الذین ال �عرفون صحیح السُّ
وهذا من  ،صحیح من الضعیف وال �میزون، فهم �ستدلون �ما �جدون السقیمها، ال �عرفون 

، والمسألة المسألة واضحةنه یر�د ز�ارة القبر �عد ز�ارة المسجد، ال، إ :صنیعهم، �عني: ال نقول
ورب من أجلها، بل أودع اإلسالم حُ  بكي یوالي و�عادي علیها، وشیخینتصر لها من ینتصر، والسُّ 

 والعاقبة للمتقین. ،جن من أجلها، ومع ذلك صبر واحتسب وثبتالسِّ 
الحاج إذا أن و  ،وشد الرحل -علیه الصالة والسالم–النبي  ن الحنابلة �جیزون ز�ارة قبرإقال: وال �ُ 

 ري المقلدة.العبرة �متأخت ، لیسلم یزره �ذا، ال، العبرة �اإلمام
ما قاله  یتعقب ابن حجر، في حین أن إنه ،قال العیني قال �عضهم ماذا نقول: إذالل: هذا �قو 

 ابن حجر قد �كون قاله َمن قبله من الشراح مثل القسطالني؟
القسطالني لیس قبل ابن حجر، القسطالني متأخر عن ابن حجر وعن العیني، و�تا�ه �كاد أن 

بل ابن حجر، الكرماني قبله، وقد یتفق معهم ابن ا من الكتابین، ابن الملقن نعم، ق�كون ملخًص 
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د ابن حج الشرح، ر، فهو �ستعیر ما ینجزه ابن حجر من حجر على هذا القول، لكن العیني یتقصَّ
الحظ، قال: قال �عضهم، و�ال ما �قول قال �عضهم وما قال و�ذا رأى ما یُ  ،و�نقل منه �الصفحات

ین �الحرف، ثم إذا وجد فرصة أو ثغرة �مكن أن تجد النقل �الصفحة والصفحت   شيءفالن وال
"انتقاض االعتراض" موجود، �عني وهذا معروف  .قال �عضهم، ثم یرد علیهقال: یلج من خاللها 

وقد �كون الحق مع العیني، �عني ال ننتصر  ،ابن حجر رد على العیني في هذه "االعتراضات"
وتعقُّب العیني،  ،ل، قول ابن حجرنعرُض األقواه ابن حجر، ال، البن حجر على أساس أن

 .-إن شاء هللا تعالى–و�حصل اإلنصاف 
 طالب:....

 .نعم
 طالب:....

 على عزم أ�ش؟
 طالب:...

بین "الشرح الكبیر" و "المغني"،  لم، النَّقل موجود، اآلن لو تقارن هذا موجود في �الم أهِل الع
�م تجد نسبة ما زاده "الشرح الكبیر" على  ، و"الشرح الكبیر" على "المقنع"،"الخرقي""المغني" على 

 فلعلنا"المغني"؟ وال خمسة �المائة، �الحرف ینقل عشر صفحات متوالیة، ولوال اختالف الكتابین 
أفادنا �ثیًرا؛ ألن مسائل "الخرقي" أقل  -�عني صنیع صاحب "الشرح الكبیر"-، لكنَُّه اما نجد فرقً 

قنع" تلتقي �ثیًرا مع مسائل "الزاد"، الذي هو فرٌع منه، �كثیر من مسائل "المقنع"، ومسائل "الم
ل التَّفقُّه في هذا البالد على "الزاد"  فنستفید من "الشرح الكبیر" في دراسة "الزاد". ،ومعوَّ

علیه –عن قصة أبي سفیان من وجهة الداللة على نبوة محمدتختلف قصة ابن الناطور �قول: 
ابن الناطور في حدیٍث منفصٍل عن قصة أبي سفیان،  ذ�ر قصةفلماذا تُ  -الصالة والسالم
رحمه –وهل إردافها لقصة أبي سفیان من وضع البخاري أو من صنیع الزهري  ؟وتذ�ر �سندها

 ؟-هللا
، سیأتي التعلیل، "و�ان هرقل حزَّاًء ینظر في النُّجوم"أتي اآلن، وستقال حینما  قصة ابن الناطور

البخاري حینما یذ�ر هذه األوصاف وال یتعقبها،  لكن  �عضهم قد �قول یالحظ على إن حتى
 سیأتي سبب ورودها في الصحیح.

الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلَّم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد، وعلى آله وصحبه 
 أجمعین:

ا على نصارى �الش "و�ان ابن الناطور صاحب إیلیاء وهرقلَ في الحدیث الطو�ل، قال:  ام، سقف�
ُث أنَّ هرقلَ  ُث أنَّ هرقل حین قدم  ا خبیث النفس"یومً  حین قدم إیلیاء أصبحَ  �حدِّ  .إیلیاء�حدِّ
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�قول ابن حجر: "�عني في هذه األ�ام، �عني في هذه األ�ام وهي عند غلبة جنوده على  
"حین غلبة جنوده على جنود فارس، جنود فارس" �عني  في األ�ام التي حصلت فیها القصة 

، "دیبیةعمرة الح -صلى هللا علیه وسلم–نة التي اعتمر فیها النبيُّ راجهم، و�ان ذلك في السَّ و�خ
وم  وم على فاِرس، و�لغ المسلمین نصرُة الرُّ رس لى فاع�عني سنة سبع، "و�لغ المسلمین نصرُة الرُّ

ة مستوفاًة في تفسیر قوله تعالى:   ْؤِمُنونَ اْلمُ  حُ ْفرَ �َ  ِئذٍ {َوَ�ْومَ ففرحوا، وقد ذ�ر الترمذي وغیره القصَّ
 ذلك".  د المؤلف إشارة إلىهاد عن]، وفي أول الحدیث، في الج٤-٣[الروم: للااَِّ} ِبَنْصرِ * 

هذا الحدیث المشار إلیه المخرَّج عند الترمذي والنسائي في "الكبرى" والبخاري في "خلق 
قال:  -وأقدم ممن ذ�ر معه اإسنادً  ى�اعتباره أعل-أفعال العباد" واإلمام أحمد، �قول اإلمام أحمد 

ن ن سفیان، عن حبیب بن أبي عمرة، عحدثنا ابن اسحاق، ع :"حدثنا معاو�ة بن عمرو، قال
وُم} ُغِلَبتِ  * {المفي قوله:  -رضي هللا عنهما–سعید بن جبیر، عن ابن عباس  -١[الروم: الرُّ

ون أن تظهر فارس على الروم". �ون �حبُّ ]، قال: ُغِلَبت وَغَلبت، ُغِلبت وَغَلبت، قال: �ان المشر ٢
لماذا؟ "ألنهم أهل أوثان، �شار�ونهم في عبادة األوثان، و�ان المسلمون �حبون أن تظهر الروم 

 علیه هللا صلى- هللا لرسول �كر أبو فذ�رههم أهل �تاب، فذ�روه ألبي �كٍر على فارس؛ ألنَّ 
 اجعل: فقالوا لهم، �كر أبو فذ�رهقال:  ،»بون سیغل إنهم أما« ،»سیغلبون  إنهم أما«: قالف  -وسلم
 �ذا لكم �ان ظهرتم و�ن و�ذا، �ذا لنا �ان ظهرنا فإن ،أجًال  و�ینك بیننا اجعل ،أجًال  و�ینك بیننا

 ،-وسلم علیه هللا صلى -للنبيِّ  أبو �كر ذلك فذ�ر �ظهروا، فلم سنین، خمَس  أجًال  فجعل و�ذا،
عشر بون في أقل من العشر". �عني لو قال له: سیغل اه رَ أُ : قال »دون  إلى اجعلته أال«: قال

 .ذلك �عد الروم ظهرت ثم، العشر دون  ما البضع: بن جبیر سعید قال" سنین، ما قال خمس
وُم} ُغِلَبتِ  * {الم: تعالى قوله فذلك: قال ظهرت الروم �عد،  {َوَ�ْوَمِئذٍ  :قوله إلى ]٢-١[الروم: الرُّ

 َ�ْفَرحُ  {َوَ�ْوَمِئذٍ  ]، قال: �فرحون،٤-٣[الروم: }َ�َشاءُ  َمن َینُصرُ  ۚ◌  للااَِّ  ِبَنْصرِ *  اْلُمْؤِمُنونَ  َ�ْفَرحُ 
، نعم، اْلُمْؤِمُنوَن} َ�ْفَرحُ  {َوَ�ْوَمِئذٍ  ن بنصر هللا". �حتاج إلى مثل هذا:قال: �فرحو اْلُمْؤِمُنوَن} 

 �أ�ش؟
 طالب:....

 ِبَنْصرِ *  اْلُمْؤِمُنونَ  َ�ْفَرحُ  {َوَ�ْوَمِئذٍ ولو �مل ؟ ال: الراوي قال �فرحون بنصر هللابنصر هللا، لماذا ق
�فى، و�سناد الحدیث صحیح على شرط الشیخین، ورواه في موضع و  }َ�َشاءُ  َمن َینُصرُ  ۚ◌  للااَِّ 

وم ُغِلَبتِ  * {المآخر زاد فیه: قال: فذلك قوله تعالى:   مْ َغَلِبهِ  َ�ْعدِ  مِّن َوُهم اْألَْرضِ  َأْدَنى ِفي *الرُّ
 اْألَْمرُ  هللَِِّ {]، قال: فغلبت الروم، ثم غلبت �عُد، قال: ٤-١[الروم: }ِسِنینَ  ِ�ْضعِ  ِفي * َسَیْغِلُبونَ 

، قال: �فرح المؤمنون ]٥-٤[الروم:} للااَِّ  ِبَنْصرِ *  اْلُمْؤِمُنونَ  َ�ْفَرحُ  َوَ�ْوَمِئذٍ  ۚ◌  َ�ْعدُ  َوِمن َقْبلُ  ِمن
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في تمام اآل�ة! ولفظ البخاري في "خلق أفعال العباد" قال:  هابنصر هللا، �عني قالها، وقد ذ�ر 
 "ففرح المؤمنون بنصر هللا".
أي: ردیئها غیر طیبها  ا خبیث النفس"خبیث النفس، أصبح یومً  ا"حین قدم إیلیاء أصبح یومً 

ن مما حلَّ �ِه من الهمِّ وعبَّر �النفِس عن جملة اإلنسان روحه وجسده؛ اتساًعا، وعبََّر �النفس ع
وح، قاله القسطالني". جملة اإلنسان: روحه وجسده؛ اتساًعا لغلبةِ   أوصاف الجسد على الرُّ
عبََّر �النفس عن جملة اإلنسان: روحه وجسده؛  اآلن �عبر �النفس، والنفس مرادف للروح، "

وح". �یف؟   اتساًعا لغلبة أوصاف الجسد على الرُّ
 طالب:....

�عني، لكن في قوله: "وعبََّر �النفس عن  ،»نفٍس منفوسة ما من«البدن �امل �ما فیه الروح، 
وح"   ؟�العكس ألیسجملة اإلنسان: روحه وجسده؛ اتَِّساًعا لغلبِة أوصاِف الجسِد على الرُّ

 طالب:....
 �النفس؟أم ر �الجسد الجسد هو الظاهر، لكن عبَّ 

 طالب:....
ر �الجسد وصاف الجسد؟ �عني: لو عبَّ عبَّر �النفس التي هي الروح، فكیف �قول: اتساًعا لغلبة أ

وح؟ الروح، لماذا؟ ألنَّ أم لكالم، مع أن األهم من األمر�ن: الجسد ه هذا ااتجَّ  الجسد ال قیمة له  الرُّ
، أي: مهموًما غیر خبیث النفسما فیه، وقال الكرماني:  هبال روح، "هكذا قال القسطالني، وفی

یب، أو ا غیر نشیٍط وال منبسط وهو ضد الطِ ، أي: مهمومً خبیث النفسنشیٍط وال منبسط، 
 ".ة نشاطها، أو: سوء خلقهاالطَّیِّب" وفي "التوضیح البن الملقن": "خبث النفس: �سلها، وقلَّ 

�عني �صف غیره أو �صف نفسه، النهي في وصف   �صح أن �قال: فالن خبیث النفس، لماذا،
 النفس أو الغیر؟

 طالب:....
 ؟ماذا

 طالب:...
ن أحد�م ال �قول«نفس �الخبث، �قو ابن حجر: "وفي الصحیح: الَّ  ارد في الحدیث: وصفُ ، الو نعم

ا المسلمون، وأمَّ  :والمراد �الخطاب: المسلمون، والمراد �الخطاب »خبثت نفسي، �أنه �ره اللفظ
قوله لهم أو �قولهم له: لقد رَّح في روا�ة ابن اسحاق �قوله: �في حق هرقل فغیر ممتنع، وص

ا، فقال: له �عض �طارقته، قال النووي: هو ا، �قولهم له: لقد أصبحت مهمومً مهمومً  أصبحتَ 
الشورى منهم، الروم. "وخواص دولتهم، وأهل الرأي و  اد ملوكاد ملوك الروم". البطارقة: هم قوَّ قوَّ 
" وقال اباء واحدهم �طر�ق �كسرها" فتح الباء َ�طارقة. واحدهم: ِ�طر�ق، "�كسرهل�فتح اهو و 
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عیني: "وقیل البطر�ق: المختال المتعاظم، قیل البطر�ق: المختال المتعاظم" �عني: هل مشیة ال
، فمن �شبهه في مشیته �كون حینئذ مختاالً  -البطر�ق الحقیقي- البطر�ق فیها شيء من الخیالء

 قال للنساء". قال: "وقیل: البطر�ق المختال المتعاظم، وال �ُ 
�طر�قة؟ قال: "وال �قال للنساء". وفي "العباب" قال  طیب لو تخایلت وتعاظمت ما �قال

تفسیر �عضهم البطر�ق  َت أنَّ اللیث: "البطر�ق: القائد، القائد بلغة أهل الشام والروم، فمن هذا عرف
ه". هذا �الم العیني في "العباب" قال اللیث:  �قوله: وهو خواصُّ  دولة الروم، تفسیٌر غیر موجَّ

و�قصد بذلك  -هذا عرفَت أن تفسیر �عضهم البطر�قفمن  ،ل الشام والروم"البطر�ق القائد بلغة أه
ه  دولته، وهو خواصُّ �قوله: وهو خواصُّ   -ابن حجر بال ر�ب "،  دولة الروم، تفسیٌر غیر موجَّ

 .�عني ال وجه له، ومراده..
 طالب:.....

 ین؟أ
 طالب:....

 ، معروف.نعم
 طالب:....

د هؤالء وال نقل عنهم في هذا الموضع، "ومراده ب ه المثل ما ذ�رنا سا�ًقا، لكنَّ   –عضهمبیتقصَّ
َمُه من أهِل  -كالعادة ابن حجر ر البطر�ق بذلك". لكن ابن حجر ألیس له مستند، ممن تقدَّ فإنه فسَّ

 ."قد استنكرنا هیئَتك، فقال �عُض �طارقته: قد استنكرنا هیئتك"العلم، وفي �تِب الغر�ب �ذِلك؟ 
 طالب:....

 .حرفوه هم لكن، نعم
 طالب:.....

 ة فیها نوع شوب دنیا وتعاظم، وقیادة لهم، �عني..العلمیَّ حتَّى ألقابهم  هالمهم أنَّ 
مُت "قد استنكرنا هیئتك، قال العیني: أي أنكرناها ورأیناها مخالفًة لسائر األ�ام، والهیئةُ  : السَّ

كل، وقبلَ  والحالةُ   وال  الَعْیني أحیًنا ینقل �عزو الكرماني،؛ ألنَّ "الكرماني �الحرفذلك قاله  والشَّ
عنده مشكلة، وأحیاًنا ینقل عنه �الحرف بدون عزو، لكن ال ُ�عرف أنَُّه صرَّح مرًة واحدة �ابن 

و�هيء هیأًة حسنة، إذا صار حجر، وفي "المصباح": "الهیئُة: الحالُة الظَّاهرة، و�قال: هاء یهوء 
ته أْ شيِء، وتهیَّْأُت للشيء: أخذُت لُه أُهَبُتُه وتفرَّْغُت لُه، وهیَّ ، إذا صار إلیها، وتهیَّأُت للإلیها

ئة، جعلوا لكل واحٍد هیئة معلومة، یْ لألمر: أعددته فتهیَّأ، وتها�أ القوُم، تها�أ القوم تهایًؤا: من الهَ 
ُتذ�ر في الكتب ته مها�اًة. المها�أة یْ مها�أًة، وقد تبدل للتخفیف فیقال: هایَ  والمراد: النو�ة. وها�أهُ 



 

  

 

=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹^¶ò4=٧ 

ُروح على أنَّها عقد من العقود �ُ  سمى مها�أة، وهي قسمُة المناِفع، قسمة المنافع، في الفقه والشُّ
قسمُة المنافع على  الفقهاء عرَّفوها، عرَّفوا المها�أة أنها: قسمُة المنافع على التَّعاقُب والتَّناوب،

 ِشراء بیت أو في ِشراء سیَّاَرة، في البیت قال: �لُّ التَّعاقُب والتَّناوب، �عني: لو اشترك اثناِن في 
، ُتسمَّى: ااشترى سیَّارة قال: �ل واحد �ستعملها شهرً  نواحد �سكن سنة، هذه ُتسمَّى: مها�أة، و�

ة العقِد  عامً  ماسانَتة، عاوَمة، والمُ مها�أة، مفاعلة، مثل: المُ   أو سنة.  امعناها؟ تكون مدَّ
وم، �ان هرقل حزَّاًء جاًء ینظر في النُّ ل ابن النَّاطرو: و�ان هرقل حزَّ طور:"وقااقال ابن النَّ 

ن، وحِزَي ینظر في النُّجوم". في شرح ابن �طال قال: "صاحب العین، حزا �حزو حزًوا: إذا �هَ 
ل: ، قان، وحِزَي �حَزى حْزً�ا وتحزَّى تحِزَ�ةً �حَزى حْزً�ا، وتحزَّى تحِزَ�ًة، حَزى �حزو حْزًوا، إذا �هَ 

یوجد بهذا االسم: الخلیل ین". من صاحب "العین"؟ الخلیل بن أحمد، أي الخلیل؛ ألنه صاحب الع
 .بن أحمد ستة

 طالب:....
�شترك في االسم واسم �عني  ،ب "العروض" اشتهر �العروض"احالفراهیدي صاحب "العین"، وص

حتاج إلى تعیین من األب مجموعة، وقد �شتر�ون في اللقب، األخافش ثالثة عشر أو أكثر، فن
 .ُیهَمل منهم في �تِب أهِل العلم ُیبَهم أو من
 طالب:.....

 الخلیل بن أحمد فقط؟
 طالب:....

أو إلى  ،شك، هو أشهرهم، لكن إذا قیل: األخفش، هل ینصرف إلى األكبر هخالص، ما فی
 أو من اشتهر �األوسط؟  ،األصغر

 طالب:....
 لمجاشعي.اسمه؟ سعید بن مْسَعَدة ا مااألوسط، 

�قول النووي: "قوله: و�ان حزَّاًء: هو �فتح الحاء وتشدید الزَّاي، و�المد، وُ�قال فیه: الحازي، وهو: 
ن. وفي "التوضیح" البن الملقِّن في "الصحاح": حزى الشيَء  ن. الحازي، وهو: المتَكهِّ المتكهِّ

َر وخَ    ص، مثل: حَزَر".رَ �حز�ه، حزى الشيء �حز�ه و�حزوه: إذا قدَّ
 طالب:.....

ره، وخرص . والحازي: الذي ینظر في األعضاء وفي حیالن ه"حزى الشيَء �حز�ه و�حزوه: إذا قدَّ
والحازي: الذي ینظر في األعضاء وفي أ الوجه �سمونه، أو �قرأ الكف. "الوجِه یتكهَّن". لیقر 

َر ً�ا: زجرها. وفُ حیالن الوجِه یتكهَّن، وفي "المحكم": حزى الطیر حزً�ا: زجرها، حزى الطیر حز  سِّ
�عدها في الحدیث؟ "ینظر في النُّجوم،  ماذا�الحدیث ذلك: �أنَُّه ینظُر في النجوم، �ان حزَّاًء" 
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ألنَّ التكهُّن �كوُن  ؛و�مكن أن �كون أراد بیان جهة حزِوِه، و�مكن أن �كون أراد بیان جهة حزِوه
یب" لألزهري، "قال اللیث: ، وفي "التهذلوجوٍه منها ذلك". �عني: التكهُّن أوسع وأعم من الحزو

یل، قال ابن مَ : الكاهن. الحازي: الكاهن، تقول: حزى �حزو و�حِزي و�تحزَّى. قال ابن شُ الحازي 
بلي ر�ن اسمه شخص من المتأخِّ  یوجدل، یْ مَ بن شُ اظر : الحازي". ابن شمیل أ�ش؟ النَّ ُشَمْیل الشَّ

لمؤلفات الكثیرة، هذا قبل مائة وز�ادة، نظر�ة النشوء ُشَمْیل الذي نصر نظر�ة دارون وألف فیها ا
 واالرتقاء.

 طالب:.....
 .نعم

 طالب:....
الحازي أقلُّ علًما من الطَّاِرق، �عني: الذي  : "الحازي أقلُّ علًما من الطَّاِرق،ُشَمْیل وقال ابن

 �طرق الحصا
 صانع وال زاجرة الطَّْیر ما هللا  �الحصى الطََّواِرقُ  تدري  ما لعمرك

"الحازي أقلُّ علًما من الطَّاِرق، والطَّارُق �اد أن �كوَن �اهَن، الطَّارُق �اَد أن �كوَن �اهًنا، 
اف إالَّ َمْن عَ تَ سْ والحازي �قوُل �ظّن، والعاِئُف: العالُم �األمور، والعائُف: العالُم �األمور، وال �ُ 

ْركیَّة، �یف  وجرََّب وعَرف". �عني العائف والعیافة وزجر الطَّْیر، َمة الشِّ �لَّها من األمور المحرَّ
 ُ�َقال: العائُف العالُم �األمور؟

 طالب:.....
ِة معِرَفِتِه وتماِم  �عني على حدِّ زعِمِه، إمَّا أن ُ�قال: على حدِّ زعِمه، أو أنَّ العارَف �األموِر لشدَّ

خص البلیغ الذي ُیؤ  اِمع �قال: ساِحر، فمِخْبَرِتِه �شبَّه �العاِئف، �ما أنَّ الشَّ ثل هَذا ثِّر في السَّ
 .العاِئف العاِلم �األمور

 طالب:.....
خص الفصیح البلیغ صاحب البیان  أو أنَُّه لتمام معرَفِتِه �شبَُّه �العائف، �ما أنَّ من تمام تأثیر الشَّ

 .»إنَّ من البیاِن لِسحًرا«، اُ�سمَّى ساحرً 
 طالب:....

من ، في الحقیقة األمر ال �عِرف، لوال استفادُتُه اى عالمً هذا ما ُ�سمَّ  نفِسه، ، لیَس من تلقاءِ نعم
یاطین ما عرف، " شمُّ األرَض وال ُ�ْسَتَعاف إالَّ َمْن وجرََّب وعَرف، والعرَّاف: الذي �َ هؤالِء الشَّ

وهل ُیْدرك  �عني من شمِّ التُّراب �عرف في أيِّ بلد، .فیعِرُف مواِقَع المیاه، و�ْعِرُف �أيِّ بلٍد هو"
 مثل هذا �الِخْبرة أو ال ُبدَّ فیه من االسِتَعانة؟ 
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 طالب:.....
نعم، ولذلك �قول: "والعرَّاُف الذي �شمُّ األرَض فیعرُف مواِقع المیاه، و�عرف �أيٍّ بلٍد هو". وهذا 

ة، وقَ موجود، �عني: الدَّ  وجد هذا في یُ  دْ اللة على األماِكن بُتراِبها معروف عنَد َمْن �اَن له حاسَّ
اعوا وضلُّوا في الطَّر�ق، جاء هذا الُعمَیان أكثر من المبصر�ن، وهناك أمثلة، �عني إذا َض 

خص وشمَّ التراب، وقال: ال، �مین. فمثل هذا عنَد الجاِهل ِ�َهاَنة، مثلُ  هذِه المعَرفة وهذه  الشَّ
 الجاهل: �هانة. الِخبرة عندَ 
 طالب:....

 !نعم
 طالب:.....

ْرَ�ة على الشَّ بلى بها،  حیطُ در�ها وال �ُ عند من ال یُ  ًئاتعطي شیْ  ؛يء، الخْبَرة، الِخْبَرة حقیقًة والدُّ
 �شكُّ فیه، �شّك. من هو؟

 طالب:.....
 النَّظ؟ ما

 طالب:.....
ال، ال، قوَّة حسیَّة، قوة حسیة، وموجودة اآلن، �عض النَّاِس، �عني: مقابلة في اإلذاعة مع واحد 

يء البعید، یذ�رُ ُیبِصر  وق �طلُب فالًنا، قالوا: فالن  الشَّ  لعله لیسعنه شخصی�ا أنَُّه خرَج في السُّ
یارة ومعه واحد �قود السَّ  اموجودً  ة، �قول: لما تبینَّا من ارَ یَ اآلن، �مكن في المزرعة، ورِ�َب السَّ

ع، الرجل لیس في ارج ارجع ما هو �المزرعة، ارجع، :الُبنیان والمزرعة عشرة �یلو، قال له
 المزرعة، بدلیل أّن المزرعة مغلقة �قفل من الخارج.

  تقول؟ماذا 
 طالب:.....

 جوم.من یرى النُّ من یرى النُّجوم، فیتفاد منه في رؤَ�ِة األهلَّة، فیهذا شخص معروف �عني، وُ�س
  طالب:....

 هم �األثر.لقاَفة، خبرتُ هم: ا نیهم �عید، لكن �خبرتهم �األثر، الذالَمِر�َّة، ال، ما هو بنظر 
 طالب:....

، هذا �الخْبَرة، �عني صاحب اإلبل �عرف من دقائقها ما ال �عرُفُه غیره، صاحُب الغنم �عرف نعم
.. �عني: �لٌّ میسٌر �عرفه من خبا�اها ما ال �عرفه غیُرُه، صاحُب الكتب �عرف من عجائبها ما ال

يء ُتع  لكنء �عض األمور أمور ُمْذِهَلة، يْ ِطیك خبرة، تجعل الشَّ لما ُخِلَق له، و�ثرُة المعاَناة للشَّ
ْحر، اإلشكال ما ؟ اإلشكال في َ�ْون �عض الحقاِئق تلتِبس �المحرَّم من التَّخییل، ومثل من السِّ
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حر والكهانة  وِشْبِهه، و�ذا اختلط هذا بهذا وجب منُع الجمیع؛ ألنَّه اآلن یروَّج لبعض صورة السِّ
ْرَ�ة   . اونه: ُمْحَتِرفً والِخْبَرة، �سمُّ �اسم الدُّ
 طالب:....

یَّارات، �أتون �اذا؟ �عني هقف یدور، هذا محترف �السَّ  تراه  : محترف وجالس على الكرسي�عني لسَّ
الُمْبَرم هذا، دار ثمَّ یدور على الجِ  ،و�أتون إلى مكاٍن �الِبْئر، سیَّارة في قاعته، أو على سفِحهِ 

ر ال شكَّ  و�قولون: محَتِرف! صحیح عنَده  ارفً تَ حْ أنَّ ُهناَك مُ  أنَّ هذه استعانة، هذه استعانة، ولو ُقدِّ
ما عرفنا الحقَّ من الباِطل، یدَّعي  هعنانو�ستطیع أن یبهَر النَّاس �جب منُعه؛ ألننا إذا ما م ،خفَّة

یاِطین، و�ئَس االْحتراف، ولو ظهر من ذلَك خفَّة وحذق، ثمَّ  غیره أنه محترف وهو مستعین �الشَّ
 ماذا؟ 

 یرمي ض، ثمَّ له �شخص من هذا النَّوع، یرِمي اإلْبَرة فتَقع واِقَفة في األرْ  د ِجيءَ هارون الرَّشی
َها، ثمَّ یرم الثَّانیة فتدخلُ  نیة، ثم یرمي اِب الثَّ ُثقْ  ي الثَّالثة فتقع فيفي َجْوفها، في ُجبَِّها، في َسمِّ

ا، ر قْدَرهر األمو الوالي الذي �قدِّ  انظرمتناهیة، لكن ما النتیجة،  ةإلى المائة، خفَّ  ..فتقع ةالرَّا�ع
ثم  صحیح �هللا ؟لكن ثمَّ ماذا ،یح هذا موهوبحِ قال: أعطوه مائة درهم واجلدوه مائة جلدة. َص 

 تكون  دْ قهو�ین، الموهو�ین تضیع مواهبهم، بل وْ النتیجة؟ �ثیر من المَ  ما ؟الموهوب هذا ما ؟ماذا
 هللا المستعان.�. و�اًال علیهم

ْيَء أحذ�ه إذا خر قال أبو عبید عن األصمع ، حاِذيصته وحذوته مثله، لغتان من الي: "حذیُت الشَّ
ْيء �حزوه: رفعه. قال ابن هرْ ومنه حذْیُت الطَّْیَر: إنما هو الخَ  ن أبي عانئ، ص، وحزا، وحزا الشَّ

، ِبل رُجلمستق ینعَق الغراب وهو عندهم أنْ  زجرناها زْجًرا، قال: نا الطَّیر نحزوها حزًواوْ زَ ز�د: حَ 
أو ینُعق  ینعق الغراب مستقبَل رجٍل وهو یر�ُد حاجة فیقول: هَو خْیر، فیقول: هَو َخْیر، فیخُرج،

ره ن �ساعفال �خرج، و�ن سنَح له عن �مینه شيٌء تیمََّن �ِه، أو سنح  مستدبَرُه فیقول: هذا شرٌّ 
 .�ه فهذا الحزو والزَّجْ  تشاءمَ 

ه في �عض الكتب �قولون: قال أبو ثیر، لمجد الدین أبي السعادات؛ ألنَّ األها�ة" البن وفي "النِّ  
"تحفة المتأخرة، مثل: "عون المعبود" و عادات، یر�دون بذلك ابن األثیر، هذا �ثیر في الشروحالسَّ 

والحازي: الذي  األحوذي" وغیرهما، وفي "النها�ة": "حزا، في حدیث هرقل: "كان حزاًء"، الحزَّاء
ُرها �ظنِِّه" �عني: �الخاِرص، "الحزَّاُء والح�حزو األشیاء و�ُ  ازي: الذي �حزو األشیاء و�قدرها قدِّ

ْيَء أحزوه وأحز�ه، و�قال لخَ  خل: الحازي، وللذي ینظر في النَّ  صِ ارِ �ظنِِّه، �قال: حزوُت الشَّ
ما ه وتقدیره فر�َّ ُه ینظُر في النُّجوم وأحكامها �ظنِّ النُّجوم: حزَّاء، وللذي ینظر في النُّجوِم حزَّاء؛ ألنَّ 

 أصاب".
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 َسِقیٌم} ِإنِّي َفَقالَ *  النُُّجومِ  ِفي َنْظَرةً  {َفَنَظرَ نام، ْص قصة إبراهیم مع قوِمِه لمَّا أراد تكِسیَر األَ  يف
افَّات: ه سقیم ولیس نَّ إ :ه �موِّه على غیره، �قول]، هل �صحُّ التذرُّع �مثِل هذا؟ أنَّ ٨٩-٨٨[الصَّ

ْرعنا، هل تقبل دعواهُ �أمٍر ال �جوُز، محرَّم، هذا في َشْرِعَنا، في شَ  أنْ  و�موِّه من أجلِ  ،�سقیم
بها على حواِدث شخصیَّة أو عامَّة؟ ال �جوُز ذلك، �عني:  لیستدلَّ  ؛لإلنسان أن ینظر في النُّجوم

محرَّم أن ُ�شاِرك في شيء لب منه أمر ه طُ نَّ سان َشْيء ال ُیر�ُده، ولنفترض أنْ لو ُطِلَب من إ
جوم، هذا من دون نظر في النُّ  َسِقیٌم} ِإنِّي{ا قوله: هذه الحیلة؟ أمَّ  محرَّم، هل له أن یتحایل �مثلِ 

قم ما �سلم منه إشكال؛ ألنَّ الِحَیل للتوصُّ  هما فی ل إلى فعِل الواجب أو ترِك الُمحرَّم شرعیة، السُّ
 ر في النجوم لیموِّه و..، من أجل أن �صدَّق؟ أحد، لكن: هل له أن ینظ

 طالب:....
هذا األمر  جوم؛ ألنَّ جوم، ال �جوز له أن ینظر في النُّ في شرعنا ال �جوز له أن ینظر في النُّ 

نسان من محرم إلى ما هو أشد اإل  �فرُّ من المحرَّم الذي ُیدَعى إلیه، فالاه إلى ما هو أعظم مؤدَّ 
 .منه

 طالب:....
 في ذاِت هللا. كلها 

 طالب:...
 ، وقوله: سارة هذه أختي، وقوله: بل فعله �بیرهم.َسِقیٌم} ِإنِّي{قوله: 

 طالب:...
 نعم.

 طالب:...
 ما ردَّت، هو، هو، هو، هو اعتذر من .. 

 طالب:...
 ، هللا المستعان.نعم

 طالب:....
َماءَ  َز�َّنَّا ِإنَّا{الحكمة من خلق النجوم �ما قال قتادة وغیره، ثالث، �ما هو معلوم،  ْنَیا السَّ  الدُّ

 ].٦[الصافات:اْلَكَواِكِب}  ِبِز�َنةٍ 
 طالب:...

 اس.للنَّ  ا للشیاطین، وهدا�ةً ورجومً 
�قول ابن األثیر: "الحزَّاء والحازي: الذي �حزو األشیاء و�قدرها �ظنِِّه، �قال: حزوت الشيء أحزوه 

ه ینظر في النجوم ظر في النجوم: حزَّاء؛ ألنَّ أحز�ه، و�قال لخارص النخل: الحازي، وللذي ین
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 ما أصاب".�ظنه وتقدیره فر�َّ  اوأحكامه
، قد �صیب وقد �خطئ، مثل ما لو قلت: جاء ز�د ر�ما أصاب، أقول: هذا ضرٌب من المغامرة

ه ما جاء، لكن مثل وأنت ما عندك مستند وال خبر وال مخِبر، االحتمال قائم أنَّه جاء، واألصل أنَّ 
ْمع، ومن یتعامل معه من الُكهَّان ُ�صیب مرَّة هذا و�كذب معها  ،قد �صیب، ومثله مسترق السَّ

 مائة �ذَ�ة.
، إنْ  قال ابن حجر: "قوله: ینظرُ  "ینظر في النُّجوم"،  في النجوم، إن جعلَتها خبًرا ثانًیا صحَّ

؛ ألنَّه �ان ینظُر في األمَرْ�ن". هذا على أس ینظر في النجوم غیر  اس أنَّ جعلَتها خبًرا ثانًیا صحَّ
ا �أَنُه ینظُر في النُّجوم، عنه ثانیً  رَ بِ خْ نَّه حزاء، ثم أُ أ ��عد خبر، ُأخبر عنه أوًال  احزَّاء، فیكون خبرً 
؛ ألنَّ ا ثانیً "إن جعلتها خبرً   ا لألوِل".ه �ان ینظر في األمَرْ�ن، و�ن جعلت تفسیرً ه �ان، ألنَّ ا صحَّ

لِ ینظر في  ؟معنى حزَّاء ما لقاِء  فالِكهانُة تارًة تستنُد إلى إالنجوم. "و�ن جعلتها تفسیًرا لألوَّ
یاطین، وتارًة ُتسَتفاد من أحكاِم النُّجوم،  �ان �لٌّ من األمر�ن في الجاهلیَِّة" �عني قبل �عثة و الشَّ

 أظهر هللا اإلسالم، إلى أن أظهر هللا . "شائًعا ذائًعا، إلى أنْ -علیه الصالة والسالم–النبي 
ْرُع االعتماَد علْیِهم، وأنْ  ،اإلسالم فانكسرت شو�تهم رع االعتماد علیهم، و�ان ما  رَ كَ وأنكر الشَّ الشَّ

اطلع علیه هرقل من ذلك ما اطََّلع علیه هرقل من ذلك �مقتضى حساِب الُمنجمین، و�ان 
�ان �قران العلو�ین  المولد النبوي �ان �قران العلو�ین، هم زعموا أنَّ �مقتضى حساب المنجمین، أنَّ 

ها في ستین جو بر  ةُ ثَ تستوفي المثلَّ ببرج العقرب، وهما �قترنان في �لِّ عشر�ن سنًة مرَّة إلى أن 
انیة سنة، فكان ابتداء العشر�ن األولى المولد النبوي في القران المذ�ور، وعند تمام العشر�ن الثَّ 

 مجيُء جبر�َل �الوحي". لماذا؟ 
 طالب:....

  .ن سنةو انیة؟ أر�عابتداء العشر�ن األولى وانتهاء العشر�ن الثَّ  �عني �م بین
 انیة مجيءُ "فكان ابتداء العشر�ن األولى المولد النبوي في القران المذ�ور، وعند تمام العشر�ن الثَّ 

علیه –�عد ستین سنة فتحت خیبر من عمره �عني: جبر�َل �الوحي وعند تمام الثَّاِلثة فتُح خیبر". 
ثالًثا وستین  -علیه الصالة والسالم–، عاش �عد خیبر �م؟ فیكون مجمل عمره -السالمالصالة و 

اإلسالم، وفي  القضیة التي جرت فتح مكة، وظهورُ  سنة، "وعنَد تمام الثالثة فتح خیبر، وعمرةُ 
 ".تلك اللیلة رأى هرقل ما رأى

 طالب:.....

 �أتي، �أتي.
ك لْ ك القوم أو مُ ملِ  العقَرب مائي، وهو دلیُل، وهو دلیلُ  برجَ  قال: "ومن جملة ما ذ�روه أ�ًضا: أنَّ 
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 على القوم الذین ال �ختتنون، فكان ذلك دلیًال على انتقال الملك إلى العرب، فكان ذلك دلیًال 
ا الیهود فلیسوا مراًدا هنا؛ ألن هذا لمن ینقل إلیه الملك ال َمن انتقال الملك إلى العرب، وأمَّ 

 .َمن انقضى مْلُكهللیهود فلیسوا مراًدا هنا؛ ألن هذا لمن ُینقل إلیه الُمْلك ال ا اوأمَّ  انقضى ملكه،
�قول ابن حجر: فإن قیل: �یف ساغ للبخاري، �یف ساغ للبخاري إیراُد هذا الخَبر الُمشعر بتقو�ة 

 على ما تدلُّ علیه أحكامهم؟" أمِر المنجمین واالعتمادِ 
علیه الصالة –النبي  ل على خروجِ استدالل هرقْ  �عني �یف �سوق البخاري هذا الكالم من 

فإن "م؟  �كالم منج ه نظر في النجوم، فهو منجم، �یف �ستدلُّ ألنَّ  ؛ه إلى اإلسالمودعوتِ  -والسالم
 ا تدلُّ مقیل: �یف ساغ للبخاري إیراُد هذا الخَبر الُمشعر بتقو�ة أمِر المنجمین واالعتماد على 

 صلى هللا–م �قصد ذلك، بل قصد أن یبین أن اإلشارات �النبي ه لعلیه أحكامهم؟ فالجواب أنَّ 
جاءت من �لِّ طر�ق، وعلى لساِن �لِّ فر�ق من �اهٍن أو منجٍم، من محقٍّ أو  -علیه وسلم

وهم  -لسالمعلیه الصالة وا–رت األنبیاء �النبي رت �ه األنبیاء، �ما �شَّ ُمْبِطل". �عني: �ما �شَّ 
ر �ه أهلُ  -وعال جلَّ – ون �ما جاءهم عن هللامحقُّ  ه اُب أنَّ فالجو ان، "الباطل من المنجمین والكهَّ  �شَّ

جاءت من �ل  -علیه الصالة والسالم–اإلشارات �النبي  لم �قصد ذلك، بل قصد أن یبین أنَّ 
وهذا من  طر�ق، وعلى لساِن �لِّ فر�ق من �اهٍن أو منجٍم، من محقٍّ أو ُمْبِطل، إنسي� أو جنّي،

 شیُر إلیه عالم، أو �جنُح إلیه محتج". ما � أبدعِ 
�حثتها ووصلت فیها إلى نتیجة وألَّفَت  تسدل لمسألة، تستدل لمسألة أنَت  أن  �عني: إذا أردت

لُتؤ�ِّد �ه دعواك على أنَّ  ؛ألة �كلِّ ما أوتیت من أدلَّة و�راهینسْ فیها فإنَّك ُتجِلب على هذه المَ 
ائب في هذه المسألة: �ذ حتّج، وقد ا، "وهذا من أبدع ما �شیر إلیه عالم أو �جنح إلیه مُ القول الصَّ

یالن الوجه، فیحكُم على صاحبها �طر�ِق قیل: إن الحزَّاء، هو: الذي ینظر في األعضاء، وفي خِ 
یالن الوجه، فیحكُم على اسة، وقد قیل: إن الحزَّاء، هو: الذي ینظر في األعضاء، وفي خِ رَ الفِ 

ئق �السیاق في حقِّ بل الالَّ  ،، وهذا إن ثبت فال یلزم منه حصره في ذلكصاحبها �طر�ِق الفراسة
م".  هرقل ما تقدَّ

ظر في الوجوه واضح أنه �ان حزَّاء و�نظر في النُّجوم، ما ینظر في الوجوه، لكن مسألة النَّ 
 وال �عادٍة ه ما ثبت ال بنّص ها ضرٌب من الِكَهاَنة؛ ألنَّ ، أو الفنجان، أو غیره، ال شكَّ أنَّ والكفِّ 

جهه مستطیل أنه �ذا، ومن وجهه مستدیر �ذا، أسمر، أبیض، هذه ما وَ  نْ مَ  وقاعدٍة مطَِّرَدة، أنَّ 
لیس على "تثبت ذلك، قال ابن �طال:  جر�ةُ جر�ة تثبت ذلك، "وال التَّ ى وال التَّ ثبت فیها شيء، حتَّ 

س على البخاري في إدخاله البخاري، لیس على البخاري في إدخاله أحادیث عن أهل الكتاب، لی
، "في النُّجوم ل وغیره، وال في قوله: و�ان حزَّاًء ینظرُ قْ أحادیث، أحادیث عن أهل الكتاب هرَ 

، لما ُ�حَكى عن مخاِلف، عن مشرك مثًال أنَُّه �عبُد صنًما، ا، �حكي واقعً الماذا؟ ألنه �حكي واقعً 
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فعل ه �ُ ه ُ�فعل، أو أنَّ ؤرخ من المؤرخین، وأنَّ م أو لمیت، أو ولي، أو لوثن، �حكیه أو یذ�ح لجنِّي،
والدین -عند قبر فالن �ذا، هل �عني هذا أنه مقتنع، ذاك ال یلزم، لكن من �اب النُّْصح 

 تمر مثل هذه المواقف دون تعلیق، �عني: یالحظ على �ثیر من المؤرخین �ما أالَّ  -النصیحة
 وأنَّه ُیزار، حتَّى یذ�ر أنَُّه تر�اق هُ ُ�فَعل حولَ فیهم من هو من أهل التحقیق أنه یذ�ر القبر وما 
نَُّه یزاول من هِذه الحْیثیَّة ال ُ�حَكم علیه �أ امثًال، وهو معدوٌد في أهِل التَّحقیق، هَو �حكي واِقعً 

َر في نصیحِة َمْن �قرأ له، وهذه األ یُن « مور، أو في حكم من یزاولها، ال، لكن مع ذلك قصَّ الدِّ
ة وذ�ر فیها عن هرقل ما ذ�ر من التَّْنِجیم، وأنَّه �ان ، »النصیحة فالبخاري لمَّا ذ�ر هذه القصَّ

 .اه �شرح واِقعً حزَّاًء ینظر في النُّجوم، ال لوم على البخاري؛ ألنَّ 
حادیث عن أهل الكتاب هرقل وغیره، وال في ال: "لیس على البخاري في إدخاله أقال ابن �طَّ 

علیه –في النُّجوم حرج؛ ألنه إنما أخبَر أنَُّه �اَن في اإلنجیِل ذْ�ر محمد قوله: �ان حزَّاًء ینظر 
ال �النِّجا�ة، �النِّجاَمِة ینذر بنبوته؛ ألنَّ علَم النِّجامة �ان مباًحا  و�ان َمْن یتعلَّق قبل إسالمه -مالسَّ

ألحٍد الَیوم أْن �قضَي ذلَك الوقت، فلمَّا جاء اإلسالُم منع منُه، فال �جوز ألحٍد الیوم، فال �جوُز 
 . �شيٍء منُه". �عني: �مقتضى التَّْنجیم

 طالب:....
 فیه؟ماذا �خطُّ، 

 طالب:....
 خطه، إلى آخره �ما هو معلوم. ُیدَرى ما �خطُّ، فمن وافَق خطه هذا  في عهده، في شرِحِه وما

 طالب:....
خ، �عني: هل �ان مباًحا إ�احة شرعیَّة هذا متعلِّق �العقائد، والعقاِئُد ال یدخلها النَّسْ  ألنَّ  ؛نعم

 ماو�ة، أو أنها إ�احة تعارف النَّاُس علیها من غیر نكیر؟نسب إلى األد�ان السَّ �حیث تُ 
علُم النُّجوِم  "فلما جاء اإلسالم منع من ذلك، فال �جوز ألحٍد الیوَم أْن �قضَي �شيٍء منُه و�انَ 

ال �ستنُد إلى  خطُئ �ثیًرا". لماذا؟ ألنَّهمرًَّة و�ُ  �صیبُ  -على التظنین، والتبحیث–قبل اإلسالم 
جيء ز�د من غیِر دلیل، منه هذا وهذا، مثل: من ُ�خِبر �مَ  على ُبرَهان فیحصلُ دلیل، وال �عتمُد 

 م.ه لم �قدِ االحتمال اآلخر وهو األصل أنَّ و ز�ًدا قِدم، االحتمال قاِئم أنَُّه قدم،  خبر أنَّ وال أخَبَره مُ 
اُلهم �ما فیه الخطُأ الغاِلب، فاشتغالهم �ما فیه الخطُأ الغالُب ثیًرا، فاشتغًة و�خطئ �"�صیب مرَّ 

حیح ونسَخ، ونسَخ ذلَك العناء �الوْحِي الصَّ  -صلى هللا علیه وسلَّم–ه محمًدا الٌل، فبعث هللا نبیَّ ض
 الذي �انوا فیِه من أمِر النُّجوم".

 ي یهتدي بها أو �ستشفي بها ال شكَّ أنَّه في عنتٍ ، الذو�بحُث َعْنَهاع هذه األمور الذي یتتبَّ 
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ان والعرَّافین ِمْن أْجِل أْن �خبروهم عمَّا ومشقَّة، واْنُظر إلى حاِل هؤالِء الذِ  ین یذهُبوَن إَلى الُكهَّ
ما ابتلوا �ِه من  -دِّ زعمهمعلى ح–ضلَّ ِمْن دوابِّهم أو أمتعتهم، أو ُ�خبروَنُهم، أو �فكُّون عنهم 

ْحر ُمصیَبة، حسِ  ر، تجُد مثل هذا الِمْسكین یتنازل عْن �لِّ َشْيء، یتنازل عْن �لِّ َشْيء، نعم السِّ
ْرك �اهلل  المقتِضي   -جل وعال–و�اِرَثة وقد تصل إلى حدِّ ال ُ�طاق، ومَع ذِلك هو أهون من الشِّ

 .للخلود في النَّار
ید، ُصَور وال �قتصر االبتالء على مثِل هذه هناك ُصَور فیها ابتالء ألهِل التَّحقیق والتَّْوحِ 

وَرة، �عني: لو أنَّ موظًَّفا متنفًِّذا متمكًنا جاءه من �عطیه رشوة مائة ملیون، ما  تكرر في تالصُّ
ْحر  االُعْمر، هذا االبتالء، لكن �عطیه ألفً  أو ألفین هذا �له �ستطیع دْفعها. شخص ُأِصیب �السِّ

كین لیذ�حَ ومراًرا �قف في الطَّر�ق في  َفر وُ�خِرج السِّ زوجته وأوالده، فأفتاه َمن أفتاه أن یذهب  السَّ
ْحر وهكذا فعل، فانقلب صارت حیاته انتهت المشاكل وانتهت، ولو  ،إلى ساحر �حلُّ عنه السِّ

ر له أْن یتناَزل عن التَّْوِحید، الدنیا نَّ إ :قیل ه صار داعیة اآلن ما هو ببعید، لكن هل مثل هذا یبرِّ
ِلكَ  ُدونَ  َما َوَ�ْغِفرُ  ِ�هِ  ُ�ْشَركَ  َأن َ�ْغِفرُ  َال  للااََّ  {ِإنَّ كلها �حذاِفیرها ما تعِدل الخلود،   َ�َشاُء} ِلَمن ذَٰ

–لى مشواٍر قر�ب فیحُصل له ما �حصل من المصائب، قْد �خرج إ ]، هي مصیَبة٤٨[النساء:
ه فقط، هذه بلوى أْ�ًضا، �صبر یو�بقى سنین عقود على ظهِرِه ال یرى إال �عین -حادث سیارة

 .-جلَّ وعال–و�حتسب ولُه األجر العظیم والثَّواب من هللا 
ز جِ فلمَّا أرادها عَ  حدثني بنفسه، إمام جاِمع وحافظ للقرآن تزوََّج امرأة  اوصل األمر إلى أنَّ َشْخًص 

ْحر؟  من  -هللا العافیةنسأل –�سمع  ألنَّهَعْنها، فبحث، قالوا: أنت مسحور، طیب من �حّل السِّ
حر؟ قالوا: فالن، أین؟ في العراق، راح للعراق، قال: أعطیني  ل له هذا األمر، من �حلُّ السِّ ُ�سهِّ

لفالن �البحر�ن،  ذهباء من الغد قال: عجزت، جدري أ�ش، لما وما أ اسم أمك،وأعطني طاقیَّة 
داء طوال معها طیب و رأة سفقال له: أنت تزوجت في بلد �ذا امرأة اسمها فالنة دخلت علیكم ام

یب ت علیك من الطِّ ي حصل؟ من هول مثل هذا ما الذ -قارورة الطیب–وهذه هي القارورة  ،ورشَّ
خص الحافظ في األصل و�مام جامع، قال: صدقت  نسأل هللا –التصرف، ما احتمله هذا الشَّ

في محله، هل تقوم،  ، �فر �ما أنزل على محمَّد،  هل تقوم الدنیا �لها، �عني: لو مات-العافیة
المة، اإلنسان أحرص ما �كون على رأس ماله وهو التَّْوحید، نسأل هللا السَّ  ؟هل تقاِوم هذه الكلمة

 �هللا المستعان.
 طالب:....

 نعم.
 طالب:....

نا نقف على �الم ابن �طَّال؛ ألنه �الم نفیس . لعلَّ ما األمر صائٌر إلیه ما أدري وقف مدة، واآلن أُ 
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 تكاد توجد في مكان آخر.ة، نقول في هذا الباب ال وفیه تكمل
 على محمد وعلى آله وصحبه أجمعین. اللهم صلِّ 

 


